ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΠΙΜΔΛΗΤΩΝ 2000
ΘΔΜΑΤΑ
Α. Κώδικας Γικαζηικών Δπιμεληηών και Κώδικας πολιηικής Γικονομίας
1. Η επίδνζε ζε παξαιήπηε αγλώζηνπ δηακνλήο.
2.Η πξνδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο.
3.Άκπλα ηνπ νθεηιέηε θαηά ηεο δηαηαγήο πιεξσκήο.
4.Καηάζρεζε θηλεηώλ
5.Η ππνρξέσζε ηνπ δηθαζηηθνύ επηκειεηή γηα ηήξεζε βηβιίσλ θαη αξρείνπ
Β. Ποινικός Κώδικας – Ποινική Γικονομία
1.Με πνηα ζεκαζία ρξεζηκνπνηνύληαη νη όξνη «Υπάιιεινο» θαη «Οηθείνη» ζηνλ
πνηληθό Κώδηθα.
2.Αληίζηαζε (Πσο θαη κε πνην ζθνπό ηειείηαη ην έγθιεκα απηό. Πόηε ηηκσξείηαη
βαξύηεξα).
3. Απείζεηα (ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο απηήο θαηά ηνλ Πνηληθό Κώδηθα).
4.Αλ εθείλνο πξνο ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεη ε επίδνζε απνπζηάδεη από ηνλ ηόπν ηεο
θαηνηθίαο ηνπ, ή ηνπ θαηαζηήκαηνο, ή ηνπ γξαθείνπ όπνπ αζθεί ην επάγγεικα ηνπ,
πνηνη από ηνπο ππάξρνληεο ζπλνίθνπο ηνπ ή νηθηαθνύο βνεζνύο ή ζπξσξνύο ηεο
θαηνηθίαο πνπ κέλεη ή απαζρνινύκελνπο ζην θαηάζηεκά ηνπ ή ζην γξαθείν ηνπ
εμαηξνύληαη θαη δελ πξέπεη λα εγρεηξηζζεί ην έγγξαθν ζε απηνύο;
5.Η πξνζεζκία γηα ηελ εκθάληζε ζην αθξναηήξην ησλ δηαδίθσλ θαη καξηύξσλ πόηε
αξρίδεη θαη πόηε ιήγεη;(Μελ αλαθεξζείηε ζε παξεθηάζεηο ή ζπληνκεύζεηο ηεο
πξνζεζκίαο).
Γ. Αζηικό και Δμπορικό Γίκαιο
1.Πνηα ζηνηρεία απαηηνύληαη γηα ηελ απόθηεζε εθνύζηαο θαηνηθίαο;
2.Ννκή (έλλνηα, θηήζε, απώιεηα, πξνζβνιή, πξνζηαζία θαη παξαγξαθή ησλ εθ ηεο
πξνζβνιήο αμηώζεσλ)
3.Πνηνη έρνπλ ηίηιν από ην λόκν γηα ηελ απόθηεζε ππνζήθεο;
4. Από πόηε αξρίδεη ε ηζρύο ελόο λόκνπ;
5.Είλαη έκπνξνο ε αλώλπκε Εηαηξεία πνπ αληηθείκελν εξγαζηώλ έρεη ηελ αγνξά
αθηλήησλ θαη ηε κεηαπώιεζε ή ηελ εθκίζζσζή ηνπο;
6.α)Τη απαηηείηαη γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο πινίνπ θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο ηεο
κε ηήξεζήο ηνπο θαη
β)Πεξί ππνζήθεο επί πινίσλ (ηίηινο, παξνρή απηήο, από πόηε ιακβάλεη ππόζηαζε θαη
πόηε είλαη άθπξε).
ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ
Α. Κώδικας Γικαζηικών Δπιμεληηών και Κώδικας πολιηικής Γικονομίας
1. Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ην άξζξν 135 Κ. Πνι.Δ.
2. Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 924-926 Κ.Πνι.Δ.
3.Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 632-633 Κ.Πνι.Δ.
4.Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 953-958 Κ.Πνι.Δ. ( ηη θαηάζρεηαη (953
Θ,ΘΘ), αθαηάζρεηα (953, ΘΘ,ΘΘΘ), πσο γίλεηαη ε θαηάζρεζε (954 Θ), πεξηερόκελν
εθζέζεσο (954 ΘΘ), επηδόζεηο θαηαζρεηεξίνπ εθζέζεσο, (955 Θ,ΘΘ) ζέζε ππό
κεζεγγύεζε (956 Θ,ΘΘ,ΘΘΘ), ζπλέπεηεο (958).
5.Η απάληεζε ζα δνζεί κε βάζε ηα άξζξα 34-36 ηνπ λ. 2318/1995.

Β. Ποινικός Κώδικας- Ποινική Γικονομία
1)α΄ Υπάιιεινο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν λόκηκα έρεη αλαηεζεί, έζησ θαη πξνζσξηλά,
ε άζθεζε ππεξεζίαο δεκόζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ή άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ
δεκνζίνπ δηθαίνπ.
β)Οηθείνη είλαη νη ζπγγελείο εμ’ αίκαηνο θαη εμ’ αγρηζηείαο ζε επζεία γξακκή, νη ζεηνί
γνλείο θαη ηα ζεηά ηέθλα, νη ζύδπγνη, νη κλεζηεπκέλνη, νη αδειθνί θαη νη ζύδπγνη θαη
νη κλεζηήξεο ησλ αδειθώλ θαζώο θαη νη επίηξνπνη ή επηκειεηέο ηνπ ππαηηίνπ θαη
όζνη βξίζθνληαη ππό ηελ επηηξνπεία ή επηκέιεηα ηνπ ππαηηίνπ. (άξζξν 13 εδαθ. α΄, β
Π.Κ.).
2)Τειείηαη από δξάζηε πνπ κεηαρεηξίδεηαη βία ή απεηιή βίαο γηα λα εμαλαγθάζεη αξρή
ή ππάιιειν λα ελεξγήζνπλ πξάμε πνπ αλάγεηαη ζηα θαζήθνληα ηνπο ή λα
παξαιείςνπλ λόκηκε πξάμε. Τειείηαη επίζεο θαη από δξάζηε πνπ βηαηνπξαγεί θαηά
ππαιιήινπ ή πξνζώπνπ πνπ έρεη πξνζιεθζεί ή άιινπ ππαιιήινπ πνπ έρεη
πξνζηξέμεη γηα λα ηνλ ππνζηεξίμεη ελώ δηαξθεί ε λόκηκε ελέξγεηα ηνπ. Τηκσξείηαη
βαξύηεξα εάλ νη αλσηέξσ πξάμεηο έγηλαλ από πξόζσπν πνπ νπινθνξεί ή θέξεη
αληηθείκελα κε ηα νπνία κπνξεί λα πξνθιεζεί ζσκαηηθή βιάβε ή έρεη θαιπκκέλα ή
αιινησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ή έγηλε από πεξηζζόηεξνπο, θαζώο θαη εάλ ην
πξόζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξάθεθε ε πξάμε δηέηξεμε ζνβαξό πξνζσπηθό θίλδπλν.
(άξζξν 167 Π.Κ.)
3)Απαηηνύκελα ζηνηρεία είλαη λα έρεη πξνεγεζεί λόκηκε πξόζθιεζε ζην δξάζηε, από
θάπνηνλ εθ ησλ ππαιιήισλ ηνπ άξζξνπ 13 Π.Κ. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα αξλεζεί απηόο (δξάζηεο) ζηνλ ππάιιειν απηό, ρσξίο
αληίζηαζε, ηελ ππεξεζία ή ζπλδξνκή πνπ νθείιεηαη θαηά ην λόκν ή ηελ είζνδν ζε
νπνηνδήπνηε κέξνο γηα λα επηρεηξεζεί θάπνηα λόκηκε ππεξεζηαθή ελέξγεηα (άξζξν
169 Π.Κ.).
4)Εμαηξνύληαη όζνη θαηά ηελ αλεμέιεγθηε αληίιεςε απηνύ πνπ θάλεη ηελ επίδνζε
είλαη κηθξόηεξνη από δέθα επηά εηώλ, ή ςπρηθά αζζελείο ή πξνθαλώο κεζπζκέλνη,
Εμαηξνύληαη επίζεο νη παζόληεο από ην έγθιεκα όηαλ ε επίδνζε πξόθεηηαη λα γίλεη
ζηνλ θαηεγνξνύκελν ή ζηνλ αζηηθώο – ππεύζπλν θαη αληηζηξόθσο (άξζξν 155 παξ. 1
Κ.Π.Δ.)
5)Η πξνζεζκία αξρίδεη ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο θαη ιήγεη ηελ πξνεγνύκελε ηεο
εκέξαο ηεο δηθαζίκνπ (άξζξν 166 παξ. 2 ΚΠΔ).
Γ. Αζηικό και Δμπορικό Γίκαιο.
1) Σύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 51 Α.Κ. απαηηνύληαη:
α) ην πιηθό ζηνηρείν ηεο πξαγκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε νξηζκέλν ηόπν.
β)Τν βνπιεηηθό ζηνηρείν ηεο κόληκεο εγθαηάζηαζεο δει. ε πξόζεζε ηνπ πξνζώπνπ
γηα κόληκε θαη ζηαζεξή γηα ηθαλό (νξηζκέλν ή αόξηζην) ρξόλν παξακνλή ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηόπν ρσξίο βέβαηα λα απαηηείηαη πξόζεζε ηζόβηαο εγθαηάζηαζεο.
γ)Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη θύξηα. Σε πεξίπησζε ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ
κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηνηθία ζεσξείηαη ε θπξία από απηέο.
2)Ννκή είλαη ν θπζηθόο εμνπζηαζκόο ηνπ πξάγκαηνο πνπ αζθείηαη κε «δηάλνηα
θπξίνπ».Η θηήζε ηεο λνκήο δηαθξίλεηαη ζε πξσηόηππε (974 Α.Κ) θαη παξάγσγε(Α.Κ.
976-978, 983). Πξσηόηππε είλαη ε θηήζε πνπ επέξρεηαη ρσξίο ηε βνύιεζή ηνπ κέρξη
ηώξα λνκέα ή θαη αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε πξνεγνύκελνπ λνκέα. Παξάγσγε είλαη
ε θηήζε ηεο λνκήο όηαλ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνϋπάξρνπζα λνκή άιινπ πξνζώπνπ θαη
επέξρεηαη κε ηε (ξεηή ή εηθαδνκέλε) ζέιεζή ηνπ. Δηαθξίλεηαη δε κεηαμύ θαζνιηθήο
δηαδνρήο θαη εηδηθήο δηαδνρήο ζηε λνκή. Η λνκή ράλεηαη όηαλ δηαθνπεί νξηζηηθά ν
θπζηθόο εμνπζηαζκόο ηνπ πξάγκαηνο, όηαλ εθιείςεη ε δπλαηόηεηα ηνπ λνκέα λα

ελεξγεί αθώιπηα θαη θαη’ αξεζθεία πάλσ ζην πξάγκα. Η λνκή πξνζβάιιεηαη είηε κε
δηαηάξαμε, είηε κε απνβνιή ηνπ λνκέα, πνπ γίλεηαη παξάλνκα θαη ρσξίο ηε ζέιεζε
απηνύ (λνκέα). Σηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε λνκή πξνζηαηεύεηαη κε ηηο αγσγέο
απνβνιήο (Α.Κ. 987-988) θαη δηαηάξαμεο (Α.Κ. 989-990), πνπ παξαγξάθνληαη κεηά
ηελ πάξνδν ελόο ρξόλνπ από ηελ απνβνιή ή ηελ δηαηάξαμε.
3)Σύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ1262 Α.Κ., ηίηιν από ην λόκν γηα ηελ
απόθηεζε ππνζήθεο έρνπλ: α) ην δεκόζην, ζηα αθίλεηα ησλ νθεηιεηώλ ηνπ, γηα
απαηηήζεηο από θαζπζηεξνύκελνπο θόξνπο. β) Τν δεκόζην, νη δήκνη, νη θνηλόηεηεο,
ηα ζξεζθεπηηθά ή ηα θνηλήο σθέιεηαο ηδξύκαηα θαη ηα λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ, ζηα αθίλεηα ησλ δηαρεηξηζηώλ ή ησλ εγγπεηώλ ηνπο, γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ
πεγάδνπλ από ηε δηαρείξηζε.
γ) Εθείλνη πνπ ηεινύλ ππό γνληθή κέξηκλα ή επηηξνπεία, ζηα αθίλεηα ησλ γνλέσλ ή
ηνπ επηηξόπνπ, γηα ηελ πεξηνπζία ηνπο πνπ απηνί δηαρεηξίδνληαη θαη γηα ηηο απαηηήζεηο
ηνπο από ηε δηαρείξηζε. δ) Ο θάζε ζύδπγνο γηα ηελ απαίηεζή ηνπ από ηελ επαύμεζε
ηεο πεξηνπζίαο ηνπ άιινπ ζπδύγνπ θαηά ην άξζξν1400, ε) Οη θιεξνδόρνη, ζηα
αθίλεηα ηεο θιεξνλνκηάο, γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπο, ζη) νη θιεξνλόκνη ζηα αθίλεηα ηεο
θιεξνλνκηάο, γηα ηηο απαηηήζεηο πξνο εμίζσζε ησλ κεξίδσλ ηνπο ή ιόγσ λνκηθώλ
ειαηησκάησλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο θιεξνλνκηάο πνπ ηνπο έιαραλ. Ζ) Ο ελππόζεθνο
δαλεηζηήο, ζην ελππόζεθν αθίλεην, γηα ηνπο θαζπζηεξνύκελνπο ηόθνπο ηεο
απαίηεζεο θαη γηα ηε δαπάλε ηεο εγγξαθήο ηεο ππνζήθεο ή ηε δηθαζηηθή δαπάλε,
εθόζνλ ην ελππόζεθν αθίλεην δελ κεηαβηβάζηεθε ζε άιινλ.
4) Καη΄ άξζξν 103 ηνπ Εηζαγσγηθνύ Νόκνπ ηνπ Α.Κ. ε ηζρύο ηνπ λόκνπ αξρίδεη δέθα
κέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, εθηόο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζ’ απηόλ (λόκν).
5) Γηα λα ππάξμεη ζε θάπνηνλ ε ηδηόηεηά ηνπ εκπόξνπ, απαηηνύληαη δύν
πξνϋπνζέζεηο: α)ε δηελέξγεηα εκπνξηθώλ πξάμεσλ θαη β) ε ελέξγεηα απηώλ ησλ
πξάμεσλ λα γίλεηαη θαηά θύξην επάγγεικα, δειαδή λα αζθείηαη, θαηά ζπλήζεηα, σο
ζπζηεκαηηθόο βηνπνξηζκόο. Η αλώλπκε εηαηξεία είλαη εμ’ αληηθεηκέλνπ έκπνξνο.
6)Καηά ην άξζξν 6 ηνπ «ΚΩΔΘΚΑ ΘΔΘΩΤ. ΝΑΥΤΘΚΟΥ ΔΘΚΑΘΟΥ» (Ν3816/26-21958), γηα ηε κεηαβίβαζε πινίνπ απαηηείηαη ζπκθσλία κεηαμύ ηνπ θπξίνπ θαη ηνπ
απνθηώληνο όηη γηα θάπνηα λόκηκε αηηία κεηαηίζεηαη ζ’ απηόλ ε θπξηόηεηά ηνπ
πινίνπ. Η ζπκθσλία απηή πεξί κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηόηεηάο ηνπ πινίνπ πξέπεη λα
γίλεη κε έγγξαθν (ζπκβνιαηνγξαθηθό ή ηδησηηθό) σο ζπζηαηηθό ηεο ζύκβαζεο, ην
νπνίν (έγγξαθν) πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην λενιόγην, θαζόζνλ ρσξίο ηελ εγγξαθή
απηή δελ επέξρεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ πινίνπ. Η λαπηηθή ππνζήθε ζπλίζηαηαη κόλνλ
ηε βνπιήζεη απηνύ πνπ έρεη ηελ θπξηόηεηα ηνπ πινίνπ. Με δηθαζηηθή απόθαζε δελ
κπνξεί λα εγγξαθεί ππνζήθε επί πινίνπ, απνθιείεηαη δε θαη ε εγγξαθή
πξνζεκείσζεο επ’ απηνύ (πινίνπ). Η θαηά ηα άλσ ππνζήθε έρεη λόκηκε ππόζηαζε
από ηεο εγγξαθήο ζην βηβιίν ππνζεθώλ ηεο πεξηθέξεηαο όπνπ είλαη λενινγεκέλν ην
πινίν. Καηαρώξεζε ππνζήθεο επί πινίνπ κεηά ηελ εγγξαθή θαηάζρεζεο (ζηα νηθεία
βηβιία θαηαζρέζεσο) είλαη άθπξε.

